
L’ÍNDIA 
MÉS ENLLÀ DELS COLORS, MÉS ENLLÀ DELS VELS 

 
Vaig començar a escriure aquest texta Camariñas, Galícia, on vaig anar com a relatora 
de l’exposició itinerant d’un grup d’artistes de les Illes Balears que exposaven al Museu 
Man de Camelle. Eren els mateixos artistes que el passat mes de febrer de 2020 havien 
viatjat a l’Índia patrocinats per la Fundació Vicent Ferrer i el comissari Antoni Torres 
Martorell per crear, pintar i conviure, i que aquesta activitat ajudàs a construir escoles 
i futur per a molta gent. El nom del projecte es diu Mataombres. Molts d’ells em deien 
que després d’aquella estada a l’Índia res ja va ser igual. La seua paleta es va fer més 
viva, més intensa, més lluminosa. La seua sensibilitat també havia canviat. L’Índia és 
això. 
Joaquim Seguí ja havia retratat Cuba i Etiòpia entre altres països. A Escenas etíopes i 
Color cubano va captar tots els matisos que podem trobar en la imatge en blanc i 
negre, que són molts. Ara, l’Índia requeria també la imatge en color per captar la 
profunditat de les escenes que sap capturar amb tanta intuïció. Joaquim Seguí sap 
immortalitzar mirades, grups humans, escenes casuals com si fossin escenografies, 
bodegons de realitat. La càmera cerca la veritat. Els ulls miren a la càmera i l’atrapen 
irremeiablement. 
 
L’objectiu fotogràfic de Joaquim Seguí sap trobar la bellesa en la realitat, encara que 
aquesta sigui dura. No la maquilla, la mostra amb respecte perquè darrere dels vestits 
lluminosos hi ha els grisos de la misèria. Així i tot, les imatges són d’una bellesa 
colpidora. Teles, colors, vels, rituals, cerimònies. Però els somriures sincers dels seus 
habitants no han d’amagar tot el que ens diuen amb la mirada: pobresa per a bona 
part de la població, violència, desigualtat, discriminació, masclisme, una societat 
patriarcal i de castes, segregació. La càmera de Joaquim Seguí ha captat les dues 
veritats amb la mateixa honestedat. La càmera de Seguí no amaga la realitat, ens 
l’ofereix captant tota la dignitat dels rostres que l’observen amb tanta elegància. Són 
rostres sobretot femenins. La dona, que en societats desiguals pateix doble 
discriminació, és la protagonista i és captada amb vel però també sense, amb els ulls 
baixos però també mirant a la càmera, d’esquena o mostrant el rostre, com una 
metàfora de tot el que és l’Índia. 
 
Tot això que ens conta L'Índia velada passa en el país més poblat del món, gran 
potència econòmica amb molt de futur, un futur que de moment ha deixat bona part 
dels seus habitants a l’estació. 
 
L’Índia és un país jove però que ha estat històricament lloc de confluència de rutes 
comercials. Diferents religions han guiat o dominat els seus pobles. Milers d’idiomes 
enriqueixen el país més divers del món. Diversos mars banyen les seues voreres i una 
natura generosa encatifa la terra. Ho tenen tot perquè la mirada serena i resignada de 
tants d’ulls que varen mirar a la càmera de Joaquim Seguí puguin conèixer una altra 
realitat. 
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